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SŁOWEM WSTĘPU 

Drodzy Przyjaciele, 

Priorytety szybko się zmieniają. Pandemia wirusa Covid-19 trzymała nas w napięciu przez 
ostatnie dwa lata, i chociaż nadal zbyt wiele osób poważnie choruje lub niestety umiera  
z powodu Covid, wirus staje się coraz mniej istotną kwestią. 

Po ponad 20 latach na europejskiej ziemi znów toczy się wojna. Pod koniec lutego wojska 
rosyjskie wtargnęły na terytorium niepodległego i uznanego przez społeczność 
międzynarodową państwa ukraińskiego, powodując niewyobrażalne cierpienia za pomocą 
bomb i granatów. W tej bezsensownej wojnie po obu stronach zginęły tysiące ludzi, 
ludność cywilna doznała niewyobrażalnych cierpień, a całe miasta zostały zrównane  
z ziemią. Po 10 tygodniach wojny miliony Ukraińców musiały uciekać do sąsiednich 
krajów. Imponująca jest gotowość ludzi z tych krajów do niesienia pomocy. 

Ogólnoświatowa chęć pomocy ze strony członków IPA jest przytłaczająca. Organizacje 
IPA przyjmują uchodźców na granicy, dostarczają im żywność, napoje  
i inne niezbędne rzeczy, a następnie transportują ich w głąb lądu. Już po kilku dniach 
sekcje IPA, takie jak Niemcy, Holandia, Włochy, Irlandia i wiele innych, wysłały na granicę 
z Ukrainą dostawy pomocy z pilnie potrzebnymi towarami. 

W inicjatywę pomocy aktywnie zaangażował się także Zarząd Międzynarodowy, który 
założył konto do zbierania datków. Wiele sekcji i organizacji IPA już przekazało darowizny, 
ale potrzebna jest dalsza pomoc. Oprócz pomocy poszkodowanym kolegom z IPA, 
pieniądze zostaną również przeznaczone na pomoc uchodźcom w sąsiednich krajach 
Ukrainy, która zostanie zorganizowana przez lokalnych urzędników IPA. 

Pieniądze z konta IEB mogą być bardzo szybko udostępnione na projekty. Jeśli potrzebne 
są pieniądze na projekty pomocowe, proszę mnie o tym powiadomić. Szczegóły dotyczące 
konta znajdują się poniżej. Przekazując darowiznę, proszę również poinformować IAC 
(iac@ieb-ipa.org) i mnie (ts@ieb-ipa.org) o wysokości przekazywanej kwoty oraz podać 
numer referencyjny "Pomoc nadzwyczajna dla Ukrainy". 

Pod koniec kwietnia, 10 tyś. 
EUR z Waszych darowizn 
zostało już przekazanych do 
Sekcji IPA Polska, aby pomóc 
ukraińskim uchodźcom  
w Polsce. A krótki artykuł na 
temat tego wydarzenia jest 
opublikowany w niniejszym 
biuletynie. 

Mówi się, że Twoja wielkość 
nie polega na tym, co masz, 
ale na tym, co dajesz. 

Dzięki wspólnej pracy nasza wielkość zostanie uwydatniona i przezwyciężymy te trudne 
dni. 

Servo per Amikeco! 

Martin Hoffmann, Skarbnik ds. Społecznych.   
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NEKROLOG 
Michael Oddysseos – Były Prezydent IPA 

 
Drodzy Przyjaciele IPA, 

Z wielkim smutkiem rodzina IPA dowiedziała się niedawno, że nasz drogi przyjaciel  

i były Prezydent IPA Michael Odysseos zmarł. 

IPA zawsze odgrywało ogromną rolę w życiu Michaela. 

Na arenie międzynarodowej Michael został wybrany na 

stanowisko Audytora Wewnętrznego, a następnie przez dwie 

kadencje, począwszy od 1994 r., pełnił funkcję 

Wiceprezydenta IPA. Jego kariera w IPA zakończyła się 

wyborem na Prezydenta IPA, którą to funkcję pełnił przez 12 

lat, za co został uhonorowany Brązowym Medalem IPA  

w 1986 r., Srebrnym Medalem w 1993 r. i Złotym Medalem  

w 2012 r. na Światowym Kongresie IPA w Izraelu, gdzie 

dobrowolnie ustąpił z urzędu. Ostatnim jego zadaniem na 

arenie międzynarodowej była funkcja doradcy IEC  

i Międzynarodowej Rady do 2013 roku. 

Michał wypełniał motto IPA: Servo per Amikeco przez całe 

swoje długie i aktywne życie, i był siłą napędową  

w zapewnieniu, że jego macierzysta sekcja IPA Cypr zawsze odgrywała istotną rolę  

w stowarzyszeniu. W związku z tym, był bardzo dumny z organizacji XXI Światowego 

Kongresu IPA w 2015 r. w swojej ojczyźnie. 

IPA była sercem życia Michaela, a jego serce biło dla IPA. Michael był jednym  

z największych ambasadorów naszego stowarzyszenia na poziomie globalnym przez wiele lat. 

Bliski przyjaciel i powiernik naszego założyciela, przejął kierownictwo nad IPA  

w 2000 r., zanim w tym samym roku zmarł Arthur Troop. Było to przekazanie pałeczki 

pomiędzy dwoma wielkimi ludźmi, gwarancja, że dzieło naszego założyciela pozostanie  

w godnych zaufania rękach, a także pewność, że wartości i zasady IPA będą kontynuowane. 

Tak też się stało, ponieważ Michael przewodził naszej wielkiej rodzinie  

z ogromnym poświęceniem, oddaniem i wolą. Jako Prezydent, zawsze można było podziwiać 

powagę Michaela w prowadzeniu interesów, jego życzliwość wobec wszystkich, jego zmysł 

służby, dyplomację i zręczność w rozwiązywaniu problemów i polityce. 

Michael uhonorował motto IPA poprzez doskonałość swojego zaangażowania,  

a niezliczone wiadomości otrzymane w ostatnich dniach z całego świata świadczą  

o stopniu przyjaźni, którą niósł i okazywał. Miał duszę rycerza, serce pełne hojności  

i ducha zdobywcy. 

Wszyscy ci z nas, którzy w IEB i w całym świecie IPA mieli przywilej spędzić cenny czas  

z Michaelem, mogą uważać się za szczęściarzy, że mogli skorzystać z jego przykładu  

i rady, i jesteśmy wdzięczni za przyjaźń, którą z nami dzielił. W imieniu całej rodziny IPA 

składamy najgłębsze kondolencje rodzinie Michaela, jak również naszym przyjaciołom  

z IPA na Cyprze. 

Servo per Amikeco, 

Pierre-Martin Moulin, Prezydent IPA. 
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NEKROLOG 
IPA Cypr serdecznie żegna Michaela Odysseosa  

 
Drodzy Przyjaciele IPA, 

Z wielkim smutkiem piszę, w imieniu kierownictwa cypryjskiej policji, całej rodziny policyjnej  

i oczywiście Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA), nasz nekrolog byłego Zastępcy 

Komendanta Głównego Policji, byłego Prezydenta IPA i Honorowego Prezydenta IPA na 

Cyprze, Pana Michalakisa Odysseosa. 

Michalakis był niezwykłą osobą, wspaniałym członkiem Policji 

i godnym członkiem IPA Cypr. Urodził się we wsi Lemythou 25 

października 1935 r. i ukończył Szkołę Mitsi w Lemythos  

w czerwcu 1953 roku. 

Był żonaty z Chrystalą, z którą miał 3 córki córki: Androullę, 

Panagiotę i Anthoullę oraz syna Ioannisa. Jego ukochane córki 

dały mu 5 wnuków i 2 prawnuków, których uwielbiał. Niestety, 

jego jedyny syn zmarł w 1992 r., w wieku zaledwie 33 lat, na 

nieuleczalną chorobę. Musiał także pożegnać się po raz ostatni 

z ukochaną żoną w 2013. 

Michalakis Odysseos wstąpił do Policji Cypryjskiej 4 stycznia 

1954 roku. 

Od pierwszych lat kariery zawodowej szczególne pozytywne elementy jego osobowości  

i charakteru wyróżniały go spośród innych kolegów. 

W czasie swojej służby pracował m.in. w wiejskich posterunkach policji, w Limassol CID,  

w Departamencie Administracji, a także jako Komendant Policji Portowej i Morskiej. Ze 

względu na swoje zalety i osiągnięcia został mianowany Komendantem Cypryjskiej Szkoły 

Policyjnej. 

Ostatecznie awansował do rangi zastępcy Komendanta 

Głównego Policji, z którego to stanowiska odszedł na 

emeryturę w marcu 1995 roku. Po odejściu z Policji został 

mianowany doradcą Ministra Sprawiedliwości i Porządku 

Publicznego. Profesjonalizm, oddanie służbie, ale przede 

wszystkim prawość, uczciwość i dyscyplina to cechy, które 

doskonale go reprezentowały. 

Liczna rodzina Policji, a także jej kierownictwo, zgromadziła się 

na pogrzebie Michalakisa 26 kwietnia 2022 r., aby pożegnać 

się po raz ostatni. 

IPA zawsze odgrywała ogromną, a może nawet główną rolę w 

życiu Michalakisa. Jego interwencja w założenie Cypryjskiej 

Sekcji IPA była decydująca. 

Od 1985 r., przez prawie 35 lat, był Prezydentem IPA Cypr. To 

on jako pierwszy, wraz z Michalakisem Pachitisem i Tassosem Panagiotou, wpadł na pomysł 

utworzenia IPA na Cyprze i rozbudowy tej instytucji w ramach cypryjskiej Policji. 
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Opowiedział mi jak doszło do powstania IPA na Cyprze, kiedy w 1982 r. był Komendantem 

Policji Portowej i Morskiej, do portu w Limassol przypłynął statek z niemieckimi policjantami, 

którzy powiedzieli mu, że są członkami IPA. Od Od tego momentu zrodził się pomysł  

i rozpoczął procedurę tworzenia Cypryjskiej Sekcji IPA. 

Mój ukochany Prezydencie, był Pan moim mentorem w mojej karierze w IPA, zarówno na 

szczeblu lokalnym, jak i na arenie międzynarodowej. 

Jeśli chodzi o działalność IPA na arenie międzynarodowej, Michalakis został początkowo 

wybrany na stanowisko Audytora Wewnętrznego, a następnie przez dwie kolejne kadencje 

pełnił funkcję Wiceprezydenta IPA w latach 1994-2000. Jego kariera w IPA trwała nadal, gdy 

w 2000 r. w Anglii został wybrany na Prezydenta IPA, które to stanowisko piastował przez 12 

lat, przez 4 kolejne kadencje. W 1986 r. został uhonorowany przez IEC Brązowym Medalem 

IPA, a w 1993 r. Srebrnym Medalem  IPA. W 2012 r. na Kongresie Światowym IPA w Izraelu 

otrzymał Złoty Medal IPA. Była to również jego ostatnia kadencja. 

Po odejściu z funkcji Prezydenta IPA jeszcze przez kolejny rok pełnił funkcję doradcy 

Międzynarodowej Rady Wykonawczej. 

Nigdy nie zapomnę chwili, gdy po raz pierwszy przewodniczył Pan Kongresowi Światowemu 

w 2001 r. w Reno, Nevada, USA, po wyborze na Prezydenta IPA w 2000 r. w Wielkiej Brytanii, 

reprezentując Sekcję Cypryjską wraz z Dimitrakisem Georgiadisem i byłym szefem policji, 

Tassosem Panagiotou. Byliśmy niezwykle dumni z tego, co udało Ci się osiągnąć, ponieważ 

skromny człowiek z naszej małej wyspy przewodniczył Kongresowi Światowemu, w którym 

uczestniczyło 65 krajów z całego świata. 

Michalakis Odysseos utożsamiał swoje nazwisko  

z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji. Fakt, że  

w Twoim pogrzebie wziął udział Prezydent IPA Pierre-Martin 

Moulin, delegacje Grecji, z Twoim przyjacielem Christosem 

Kontakosem, Izraela, z Twoimi drogimi przyjaciółmi Galem 

Sharonem i Eranem Israelem, Wielkiej Brytanii i Szkocji  

z Anne Sinclair, jak również dziesiątki depesz 

kondolencyjnych, które otrzymaliśmy w Sekcji Cypryjskiej od 

delegacji z całego świata, świadczą o miłości, uznaniu  

i docenieniu wkładu Twojej pracy w działalność 

Międzynarodowego Stowarzyszenie Policji. 

Poprzez ten pożegnalny nekrolog pragniemy uhonorować 

Twój wkład zasług zarówno dla Policji Cypryjskiej, jak  

i Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, wspólnie ze  

wszystkimi Twoimi kolegami z Policji i Stowarzyszenia, którzy czerpali z Ciebie inspirację. 

Twoje cenne dziedzictwo powinno być pielęgnowane i pamiętane. 

Miłej podróży, nasz drogi Prezydencie, pamięć o Tobie jest wieczna i życzę Ci, aby Bóg 

Wszechmogący, który chciał Cię zabrać do siebie w Wielki Piątek, dał odpocząć Twojej duszy 

w pokoju. 

Demetris Demetriou, Prezydent IPA Cypr. 
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NA TALERZU ZARZĄDU  

 

Przekazanie darowizn na pomoc IPA dla Ukrainy  
 

W dniu 24 kwietnia 2022 r. darowizna  

z międzynarodowej pomocy dla Ukrainy 

została przekazana do Sekcji IPA Polska 

w Łodzi. 

Jako Skarbnik ds. Społecznych, 

zostałem powitany w Łodzi przez 

Prezydenta Sekcji Polskiej Piotra 

Wójcika i Wiceprezydent Anetę Sobieraj. 

Z międzynarodowych darowizn na rzecz 

Ukrainy, które dotychczas otrzymaliśmy, przy tej okazji przekazano Sekcji Polskiej 10 

tys. euro. 

Darowizna została przekazana do Domu Dziecka w Łodzi, w którym obecnie przebywa 

106 osób z Ukrainy (93 dzieci i 13 dorosłych). Ten dom dziecka przygotował miejsce 

dla kolejnych 150 osób. 

Darowizny są pilnie potrzebne na zakup żywności, podręczników szkolnych  

i elektronicznych materiałów dydaktycznych, aby móc prowadzić nauczanie na 

odległość w języku ukraińskim. 

 

Jak ważna jest pomoc dla domów dziecka, pokazało przekazanie darowizny. 

Emerytowany policjant, który zawiózł nas z hotelu do sierocińca, również był 

wychowankiem tej placówki od 5 roku życia do 19 lat. 

Tekst: Martin Hoffmann, Skarbnik ds. Społecznych. 

Zdjęcia: Sebastian Szwajkowski. 
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DOOKOŁA  ŚWIATA  
 

Pomoc dla Ukrainy od Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA 

Od pierwszego dnia wojny trwa pomoc humanitarna dla Ukrainy. Ogromne zaangażowanie  

w tą pomoc wykazują Regiony IPA z Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Policji. Przewodniczący Regionów IPA Biała Podlaska, Chełm i Lublin, 

bezpośrednio na przejściach granicznych w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie przekazują 

zebrane dary osobom uciekającym z terenu Ukrainy. 

W zbiórkę darów włączył się również Region IPA Włodawa, Zamość i Opole Lubelskie oraz 

przyjaciele IPA, zasłużeni, policjanci z innych garnizonów pełniący służbę na granicy, pracownicy 

cywilni służb mundurowych oraz członkowie naszych rodzin. Każdego dnia, samochody pełne 

towarów zebranych jako pomóc uchodźcom z Ukrainy oraz tym, którzy tam pozostali, by walczyć 

o wolność – wyjeżdżają w kierunku granicy z Ukrainą. Zbiórka potrzebnych rzeczy trwa – można 

je przynosić do przedstawicieli Regionów. Zbieramy produkty pierwszej potrzeby, artykuły 

żywnościowe, higieniczne, opatrunkowe, leki, odzież, karimaty, latarki, baterie itp. 

Pomoc naszych Regionów IPA z Lubelskiej Grupy 

Wojewódzkiej nie ogranicza się tylko do zbiórki  

i rozdysponowywania darów. Odbieramy uchodźców  

z granicy i przewozimy ich w głąb Polski, pomagamy 

strukturom IPA z terenu kraju i z Europy w odpowiednim 

ukierunkowaniu pomocy humanitarnej, pomagamy  

w znalezieniu noclegu osobom przemieszczającym po 

naszym województwie, zajmującym się pomocą 

potrzebującym obywatelom Ukrainy. Wszyscy, którzy 

zwracają się do nas o logistyczna pomoc, taka pomoc 

otrzymują. Szczególne podziękowania należą się kol. 

Grzegorzowi Worlickiemu, Tomaszowi Strukowi oraz 

Waldemarowi Dziedzicowi, którzy każdą wolną chwilę 

poświęcają na pomoc tym, którzy takiej pomocy potrzebują. 

Możemy zapewnić, że wszystkie zebrane dary zostaną przekazane potrzebującym osobom,  

a pomoc dla Ukrainy będzie trwała jak długo będzie ona potrzebna! 

Tekst: Piotr Wójcik, Prezydent IPA Polska. 

Zdjęcia: Lubelska Grupa Wojewódzka IPA. 
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Popularny turniej zapaśniczy IPA w Serbii 
 

2 kwietnia 2022 roku w Valjevie odbyły się Mistrzostwa Serbii w zapasach dla kadetów 

oraz turniej rewiowy w zapasach ludowych, zorganizowane wspólnie przez Serbską 

Federację Zapaśniczą i IPA Serbia. Wzięli w nim udział członkowie Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych z różnych jednostek organizacyjnych, m.in. Komendy Głównej, Policji 

Kryminalnej i Dyrekcji Policji, a także Klubu Zapaśniczego "Żandarmeria", wśród których 

jest wielu członków IPA. W zawodach wzięło udział aż 180 zawodników z całego kraju. 

Turniej w zapasach ludowych, potocznie 

nazywany "IPA CUP", cieszył się dużym 

zainteresowaniem. Pokazał, że wiek nie 

powinien przeszkadzać ludziom  

w uprawianiu zapasów, a także, że sztuki 

walki są częścią kultury i stylu życia wielu 

ludzi w Serbii; zapasy ludowe (zapasy w 

kości) są głęboko zakorzenione w naszej 

tradycji. Wszystkie te okoliczności 

przyczyniły się do stworzenia wyjątkowej 

atmosfery na sali. 

"To był wielki zaszczyt uczestniczyć w organizacji zawodów, które przyciągnęły tak dużą 

liczbę uczestników i widzów. Miło jest widzieć taki tłum, atmosferę i weteranów sztuk walki, 

którzy po raz kolejny zmierzyli swoje siły. Wszystko to pozostawiło wyjątkowe wrażenie na 

wszystkich gościach, a pochwały napłynęły z wielu miast i z wielu szczebli Federacji 

Zapaśniczej Serbii" - powiedział Dušan Arsenijević, Wiceprezydent RSS, Serbskiej 

Federacji Zapaśniczej i członek Zgromadzenia Narodowego IPA Serbia. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego IPA Serbia, prof. dr Nebojša Pantelić, 

podkreślił znaczenie takich zawodów w sporcie, który uprawia wielu członków MSW,  

w tym wielu członków IPA. Szczególnie pochwalił obecność dużej liczby dzieci, a także 

zawodników, publiczności i dobrej organizacji całego wydarzenia. 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii tego turnieju zostali nagrodzeni medalami  

i pucharami. 

Zdravko Ðurić, delegat IEC, IPA Serbia. 
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Spartan Race - Granice fizyczne dla przyjaciół IPA Niemcy 
 
 
Spartan Race to ekstremalny bieg  
z przeszkodami odbywający się w różnych 
krajach. 

21 przyjaciół z IPA Niemcy wzięło niedawno 
udział w Spartan Race w Monachium. 
Chociaż było to początek kwietnia, warunki 
pogodowe sprawiły, że poczuliśmy się jak  
w zimie - śnieg i zimno. 

Wyścig obejmował skakanie przez 
prawdziwą zaporę ogniową, przenoszenie 
ciężarów pod górę i chodzenie z żelaznymi 
łańcuchami - 5 kilometrów oraz 20 
przeszkód. 

Pierwszy członek zespołu IPA ukończył bieg 
po 1:15h godzinach, a ostatni po 1:54h, nasi 
zawodnicy IPA uczcili swoje osiągnięcie 
przy obfitym posiłku i bawarskim piwie. 

 

W sierpniu 2022 r. Sekcja IPA Niemcy weźmie udział drużynowo w Xletix Challenge, 
trudnym wyścigu z błotem i przeszkodami w pobliżu Stadtoldendorf w Niemczech: 

https://de.xletix.com. 

Hubert Vitt, Wiceprezydent IPA Niemcy. 
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IPA Chorwacja odnawia stare obyczaje rybaków przybrzeżnych 

Klub Regionalny Primorsko-goranska Sekcji IPA Chorwacja odnowił tradycje dawnych 

rybaków z chorwackiego wybrzeża. 

W dawnych czasach rybacy z zatoki Bakar i miasta Bakar łowili ryby na haczyk z brzegu. 

Aby odnieść większy sukces, ustawiali masywne drabinki zwane "tunerami" od brzegu  

w kierunku środka zatoki. Ze szczytu tych drabinek obserwatorzy śledzili ruch ryb wzdłuż 

zatoki, zwłaszcza tuńczyka adriatyckiego, i informowali rybaków, którzy znajdowali się na 

lądzie. 

Po dużym połowie rybacy organizowali wspólne gotowanie, pieczenie i solenie tuńczyka.  

W międzyczasie grali w tawernach z rodzinami w gry karciane, głównie brydża i tresa. Inni 

grali na świeżym powietrzu w butelkę lub w bule. 

Ponadto spożywali wino i specjalne wino musujące zwane "Bakarska vodica". - Woda 

Bakarska - wytwarzana z winogron uprawianych przez rolników na skalistym zboczu zatoki 

Bakarskiej. 

Ta tradycyjna impreza została nazwana przez Klub Regionalny IPA Primorsko-goranska 

"Rybackim triathlonem tunerów - ribarski triatlon tunera", od drabinek do połowów, które 

były bardzo przydatne dla rybaków. Obecnie kilka tunerów zostało odrestaurowanych  

i służy jako atrakcja dla turystów i kąpiących się w zatoce, a dla najbardziej odważnych 

dają możliwość zanurzenia się w morzu z dużej wysokości.  

Na początku kwietnia bieżącego roku,  

w sumie 104 członków IPA z Slawonii, 

Dalmacji, Liki, Banoviny, a także Istrii oraz 

przedstawiciele sąsiedniej IPA Koper z Sekcji 

IPA w Słowenii, łącznie w sumie 8 klubów 

IPA, zebrało się na tym wydarzeniu 

zorganizowanym przez Klub Regionalny IPA 

Primorsko-goranska. 

Wszyscy uczestnicy, tak jak dawni rybacy tej 

okolicy, łowili ryby na haczyk z brzegu, grali  

w karty w tawernie domu kultury Praputnjak i mierzyli swoje siły w butelkach. 

Nikt nie odważył się wejść na wysoki tuner - to jeszcze nie sezon kąpielowy! 
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Wraz z gospodarzem, primorsko-gorańskimi członkami IPA, w organizację imprezy 

włączyło się Stowarzyszenie Weteranów Wojny Ojczyźnianej z Bakaru oraz samo miasto 

Bakar, a Stowarzyszenie Sportowe Luben z Bakaru zadbało o to, by wędkowanie było 

zgodne z regulaminem. 

 

Najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni medalami i pucharami oraz odznaką IPA. 

Uczestników powitał burmistrz miasta Bakar, pan Tomislav Klarić, Prezydent Klubu 

Regionalnego IPA Primorsko-goranska i Sekcji IPA Chorwacja Miljenko Vidak, 

Przewodniczący Jednostki Specjalnej Policji "Ajkula (rekin)" Perica Prpić, oraz 

przewodniczący Stowarzyszenia Chorwackich Weteranów Wojny Ojczyźnianej Bakar, Davor 

Presečki. 

Servo per Amikeco! 

Miljenko Vidak, Prezydent IPA Chorwacja & IPA Primorsko-goranska.  
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Mistrzostwa IPA w Półmaratonie Ślężańskim 
 
Region IPA we Wrocławiu we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu  
i  Zarządem Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego zorganizował 
Mistrzostwa Międzynarodowego Stowarzyszenia  Policji IPA w Półmaratonie Ślężańskim 
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Sekcji Polskiej IPA Piotra Wójcika. Zawody 
odbyły się w ramach XIV „Panas” Półmaratonu Ślężańskiego na dystansie 21,097 km 
drogami asfaltowymi wokół Góry Ślęży. Jak co roku bieg ten jest jedną z imprez 
sportowych otwierających sezon biegowy w Polsce. W tym roku w biegu wzięło udział 76 
funkcjonariuszy(szek) Policji. 

26 marca br. odbyły się  Mistrzostwa Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji  
w Półmaratonie Ślężańskim pod Honorowym Patronatem Prezydenta Sekcji Polskiej IPA. 
Zawody rozegrano w ramach XIV „Panas” Półmaratonu Ślężańskiego na dystansie 21,097 
km drogami asfaltowymi wokół Góry Ślęży: z miejscowości Sobótka, przez Strzegomiany 
- Będkowice - Sulistrowiczki - Przełęcz Tąpadła - Sady - Sobótkę Zachodnią z metą  
w Sobótce. Start wyścigu wyznaczono na godz. 11.00, a uroczyste zakończenie na godz. 
14.15. Organizatorem tego sportowego wydarzenia był Zarząd Regionu IPA Wrocław przy 
współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Zarządem Wojewódzkiego 
NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego. 

 

Najlepszym biegaczom reprezentującym Policję puchary wręczali podinsp. Szymon 
Fiedorow z  Wydziału Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu oraz kom. Bartłomiej 
Majchrzak – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw 
Człowieka.  Dodatkowo dzięki wsparciu Prezydenta Sekcji Polskiej IPA najszybsza 
biegaczka IPA otrzymała voucher do wykorzystania w Holetu Victoria w Lublinie.  
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Natomiast najwcześniej urodzony zawodnik IPA, który ukończył zawody otrzymał voucher 
od  Hotel Bukowy Park i Apartamenty z Polanicy Zdrój. 

Podczas ceremonii medalowej odbyła się również uroczystość wręczania legitymacji 
"Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA" Panu Wojciechowi Kasperskiemu - Dyrektorowi 
Półmaratonu Ślężańskiego,  Antoniemu Stankiewiczowi z Komitetu organizacyjnego Biegu 
i Panu Andrzejowi Panasowi sponsorowi biegu, którzy od lat wspierają organizację 
Mistrzostwa. 

Klasyfikacja kobiet: 

I miejsce - Anna Ficner (1:27:43) KWP 
Wrocław 
II miejsce - Marlena Bajsarowicz 
(1:41:19) KMP Wrocław 
III miejsce - Monika Mrugała (1:44:52) 
KWP Opole 

 

Klasyfikacja mężczyzn: 

I miejsce - Paweł Wylężek (1:14:48) OPP 
Katowice 
II miejsce - Mateusz Wolnik (1:15:07) 
KWP Katowice 
III miejsce - Bartłomiej Olbrych (1:22:07) 
IPA Gorlice 

KATEGORIE WIEKOWE 

Kobiety: 

K-20 /kobiety w wieku od 20-29 lat/ 

I miejsce - Marlena Bajsarowicz (1:41:19) KMP W-w 

 

K-30 /kobiety w wieku od 30 do 39 lat/ 

I miejsce - Anna Ficner ( 01:27:43 ) KWP W-w 
II miejsce - Sylwia Szpocińska (01:56:44 ) KMP W-w 
III miejsce - Renata Piech ( 02:05:19 )KMP W-w 

 

K-40 /kobiety w wieku 40 do 49 lat/ 

1.Monika Mrugała ( 01:44:52 ) KWP Opole 
2.Agnieszka Antoszak ( 02:17:35 ) KPP Gniezno 

 

Mężczyżni: 

M-20 /mężczyźni w wieku od 20 do 29 lat/ 

I miejsce - Jakub Pasiewicz (1:27:02) KPP Świdnica 
II miejsce - Damian Połeć (01:28:36 ) KMP Ruda Śląska 
III miejsce - Marcin Bul-Mucha ( 01:57:19 ) 

 

M-30 /mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat/ 

I miejsce - Wojciech Błazik ( 01:25:07 ) KSP 
II miejsce -Marcin Respondek ( 01:26:18 )KWP Katowice 
III miejsce -Dawid Palusiński ( 01:30:14 
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M-40 /mężczyźni w wieku od 40 do 49 lat/ 

1. Szymon Fiedorow ( 01:37:51) KWP W-w 
2. Paweł Czechowski (01:38:15) KWP W-w 
3. Mariusz Noski ( 01:38:20 ) KMP W-w 
 

M-50 /mężczyźni powyżej 50 lat/ 

I miejsce - Piotr Fielek ( 01:32:44 ) Region IPA Wrocław (również 3. miejsce w kategorii 
wiekowej OPEN) 
II miejsce - Paweł Jankowski ( 01:32:53 )Region IPA Wrocław 
III miejsce - Cezary Kupiński ( 01:34:58 ) 
 

M-60 

1. Andrzej Szydłowski 01:41:36 
2.Leszek Łukasik 01:47:34 
3. Jan Mandat 01:59:02 
 

Mariusz „Napoleon” Łęcki Region IPA Wrocław. 

 
 
 
 

Członkowie IPA Czarnogóra korzystali z przerwy wielkanocnej IPA  
z grecką i albańską gościnnością 

 

 

 

Sekcja IPA w Czarnogórze, z pomocą 

kolegów z IPA Grecja, zorganizowała 

wycieczkę po Grecji dla swoich członków  

w okresie wielkanocnym. 

Wizyta w tym pięknym kraju, bogatym  

w kulturowe i historyczne miejsca była 

wspaniała dzięki życzliwym gospodarzom. 

Nasi członkowie odwiedzili Meteory, 

Ateny, Nafplio i Joaninę wraz z rodzinami. 

W drodze powrotnej grupa odwiedziła albańskie miasto Gjirokastra. 

Nasze zdjęcia przemawiają głośniej niż słowa. 

Biljana Dulović, Prezydent IPA Czarnogóra. 
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KĄCIK CZYTELNICZY 
 

„Kiedy pada pradawne drzewo” – Jared Ojuok 
 
   
Pan Jared Ojuok, HSC, Nadinspektor Policji i Sekretarz Generalny Sekcji IPA Kenya, jest 
obecnie zatrudniony jako oficer ds. informacji publicznej w Biurze Zastępcy Inspektora 
Generalnego Policji Kenijskiej. Jest on wybitnym uczonym, bystrym komunikatorem, 
przywódcą transformacyjnym i człowiekiem rodzinnym. 

Pisarz par excellence, pan Ojuok, napisał swoją 
inauguracyjną fascynującą powieść zatytułowaną 
"Kiedy pada pradawne drzewo". Seria historii 
opowiedzianych w trzynastu rozdziałach książki 
podkreśla różne praktyki i wartości kulturowe ludu 
Luo. Akcja powieści toczy się w odległej kenijskiej 
wiosce i przedstawia tradycyjne życie polityczne, 
społeczno-kulturalne i gospodarcze społeczności 
Luo. Historia opowiada o dokonaniach Ngode 
Aganyo, przedkolonialnego przywódcy społeczności 
w krainie Mumbo, konfederacji sześciu 
spokrewnionych klanów. Był on wielkim wojownikiem 
i rozsądnym przywódcą, który przewodził swojemu 
klanowi z miłością i stanowczością, co uczyniło go 
uosobieniem dobrych obyczajów i osiągnięć 
gospodarczych w swojej społeczności. 

Motywację Jareda Ojuoka do napisania książki zainspirowało afrykańskie przysłowie: 
"Człowiek, który widzi kurę rozrzucającą odchody, powinien ją zatrzymać, bo kto wie, kto 
ją zje". Z punktu widzenia bezpieczeństwa, Ojuok uważa, że nauczanie młodego pokolenia 
tradycyjnych wartości i systemów wartości stworzy bardziej spójne społeczeństwo  
w którym będą przestrzegane dobre obyczaje, 
cnoty takie jak uczciwość, szacunek dla 
starszych i więzy pokrewieństwa. 
Społeczeństwo będzie szanować kobiety  
i dzieci, a także wspólnie uczestniczyć  
w wychowaniu odpowiedzialnego następnego 
pokolenia, które będzie kontynuować kulturę, 
ducha narodu, opartego na wspólnym systemie 
wierzeń  
i wartości. 

Jako entuzjasta komunikacji, pan Ojuok ma 
nadzieję, że napisze więcej książek, które będą 
czytane przez dzieci w szkołach na całym 
świecie, aby pokazać światu wyjątkowe 
kenijskie talenty, a także co ważniejsze, aby 
ponownie wprowadzić afrykańskie koncepcje 
kulturowe do globalnej świadomości społecznej. 
(Źródło: okładka książki) 

Jeśli jesteś zainteresowany kupnem książki Jareda, kliknij: Link do e-booka Jareda Ojuoka 

IPA Kenia 
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POSŁOWIE: 

 

W maju tradycyjnie odbywa się wiele wydarzeń w świecie IPA: regionalnych, krajowych 
i międzynarodowych. Zawsze ma się wrażenie, że IPA nabiera rozpędu, a w powietrzu 
unosi się nuta ekscytacji. 

Maj to także czas, w którym nabierają tempa przygotowania IAC do Kongresu 
Światowego IPA, i wiele czasu poświęcamy na pomoc IEB w przygotowaniu 
sprawozdań rocznych, wnioskami i inną dokumentacją. 

W tym roku Kongres Światowy odbędzie 
się "w rzeczywistości", a nie wirtualnie, 
ważne jest, aby  wszystkie sekcje IPA 
przesłały swoje dokumenty rejestracyjne 
do organizującej Sekcji IPA Hiszpania. 

Dlatego też, jeśli jeszcze tego nie 
zrobiliście prosimy o wypełnienie 
formularzy i przesłanie kopię informacji o 
delegatach i obserwatorach również do 
IAC. 

Daniel i ja z niecierpliwością czekamy na Kongres Światowy w Hiszpanii  
w październiku, aby ponownie spotkać się osobiście z wieloma z Was! 

Elke 
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Netherlands on Patrol 2022 
 

 

W dniach od 4 do 11 kwietnia 2022 roku funkcjonariuszka z Komisariatu Wodnego KWP we 

Wrocławiu mł. asp. Agnieszka Pulnowska wzięła udział w Programie „Netherlands on Patrol 

2022”, który odbył się w Niderlandach w regionie Limburgii. Program został zorganizowany 

przez sekcję IPA Niderlandy oraz IPA Limburgia. Początkowo wydarzenie miało mieć miejsce 

w roku 2020, jednak sytuacja na świecie spowodowana epidemią COVID 19 zmusiła 

organizatorów do zmiany terminu. 

Tego typu wydarzenie ma na celu integrację środowiska policyjnego z całego świata, wymianę 

doświadczeń zawodowych, a także poznanie zasad funkcjonowania niderlandzkiej Policji.  

W tegorocznej edycji udział wzięli funkcjonariusze z Belgii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Irlandii 

Północnej, Islandii oraz Polski. 

Dzień pierwszy to czas przybycia uczestników, który zakończony został uroczystą kolacją 

zorganizowaną przez jednego z członków zarządu IPA Limburgia – Jana oraz jego żonę Adę. 

Dzień drugi rozpoczął się od wizyty  

w Ambulance Zorg Limburg- Noord  

w mieście Blerick, gdzie można było poznać 

zasady funkcjonowania pogotowia 

ratunkowego oraz zapoznać się  

z wyposażeniem pojazdu służbowego. 

Następnie uczestnicy podczas lunchu mieli 

okazję poznać Naczelną Komisarz 

Regionalnej Jednostki Policji w Limburgii 

Panią Ingrid Schafer- Poels. Kolejny  

z punktów dnia to wizyta w Policyjnym 

Centrum Operacyjnym w Maastricht, gdzie 

funkcjonariusze mieli okazję na żywo zaobserwować jak wygląda koordynacja służb 

ratunkowych. Na koniec dnia odbyła się wizyta w Jednostce Straży Pożarnej w mieście Venlo, 

podczas której szczegółowo został zaprezentowany sprzęt w jaki wyposażony jest jednostka, 

a także była możliwość do sprawdzenia wozu bojowego wyposażonego w wysięgnik, którego 

operator umożliwił uczestnikom podziwianie widoków przyległego terenu z wysokości ponad 

30 metrów. Pod koniec wizyty nasza funkcjonariuszka została poproszona o udzielenie asysty  

w interwencji drogowej z udziałem Polaków, gdzie problemem była bariera językowa. 

Obecność polskiej policjantki na miejscu zdarzenia wzbudziła lekkie zdziwienie ze strony 

naszych obywateli, którzy słysząc ojczysty język ucieszyli się na widok policjantki. Nasza 

funkcjonariuszka sprawnie udzieliła pomocy niderlandzkiemu patrolowi, który zakończył 

czynności służbowe na miejscu. 
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Trzeci dzień był okazją do poznania Ośrodka 

Szkoleniowego Policji OBT Oost – Brabant  

w mieście Sevenum. W trakcie pobytu na 

terenie ośrodka przybliżona została służba 

Przewodników Psów Policyjnych  

w Niderlandach. . Profesjonalne wyszkolenie 

psów z oddziału K-9 można było podziwiać 

podczas kilku symulacji interwencji 

zaprezentowanych przez niderlandzkich 

funkcjonariuszy. Na koniec pokazu 

ochotnicy mogli przekonać się na własnej 

„skórze” jak silnym uściskiem szczęki dysponują psy pełniące służbę przy zabezpieczaniu 

demonstracji, imprez masowych czy zamieszek. Oczywiście wszystko odbywało się pod ścisłą 

kontrolą Policjantów oraz przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu ochronnego. Następnie 

dwóch funkcjonariuszy z Wydziału Antyterrorystycznego dokonało prezentacji multimedialnej 

ukazującej kulisy pracy w niderlandzkiej jednostce specjalnej, po 

czym nastąpiła demonstracja sprzętu jakim dysponują. Po szybkiej 

regeneracji podczas lunchu, nastąpił pokaz szkolenia ze środka 

przymusu bezpośredniego jakim jest taser oraz zwiedzanie 

pomieszczeń, które pełnią funkcję symulacji mieszkania do 

przeprowadzania interwencji domowych. Kolejnym etapem była 

możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na profesjonalnej 

strzelnicy multimedialnej. Program dnia został zakończony 

treningiem technik i taktyk interwencji prowadzonym przez 

belgijskiego instruktora IPA Defense Tactics Group- Stijna.  

W trakcie wspólnych ćwiczeń była okazja do wymiany doświadczeń 

związanych z obezwładnianiem i kajdankowaniem osób 

zatrzymanych oraz samoobroną. Wieczorem natomiast miała 

miejsce integracja środowiska policyjnego podczas 

zorganizowanej imprezy Bar Night w miejscowości Panningen. 

Dzień czwarty to wizyta w stolicy Niderlandów- Amsterdamie,  

w trakcie której funkcję przewodnika pełnił członek zarządu IPA 

Amsterdam- North Holland- Sergej. Zwiedzanie rozpoczęło się 

rejsem łodzią turystyczną podczas której podziwiano architekturę miasta. Dzięki temu, iż 

Sergej pełnił w przeszłości służbę w tym mieście, standardowe zwiedzanie uzupełniane było 

w ciekawe historie służbowe. 

Piątego dnia uczestnicy Netherlands on Patrol mieli okazję 

przekonać się jak wygląda dzień służby w niderlandzkiej policji. 

Funkcjonariusze zostali przydzieleni do poszczególnych patroli 

pełniących służbę na terenie Limburgii. Dzięki uprzejmości 

Sergeja nasza funkcjonariuszka miała możliwość towarzyszyć 

podczas patrolu w jednostce policji wodnej w Maasbracht. 

Służba upłynęła na kontroli jednostek pływających po rzece 

Moza oraz na sprawdzeniu możliwości sprzętu służbowego  

w jaki wyposażony jest jednostka policji wodnej. Nie chcąc 

tracić okazji uczestnictwa w patrolu interwencyjnym, mł. asp. 

Agnieszka Pulnowska po zakończonej zmianie na łodzi 

służbowej i szybkiej regeneracji dołączyła do patrolu, który  
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pełnił służbę na terenie miasta Venlo. Podczas wspólnego patrolu była możliwość do wymiany 

poglądów na temat sposobu przeprowadzania wszelkiego rodzaju interwencji. Ciekawą 

dyskusją okazał się temat reagowania na zdarzenia z udziałem polskich obywateli, którzy 

stanowią jedną z najliczniejszych grup narodowościowych zamieszkujących Niderlandy. 

Szóstego dnia uczestnicy mogli poznać tajniki służby wydziału cyberprzestępczości limburskiej 

policji. Funkcjonariusze bardzo dokładnie i szczegółowo wyjaśnili na czym polega ich służba, 

a także umożliwili wizytację niektórych pomieszczeń służbowych. Po południu odbyło się 

zwiedzanie Browaru Hertog Jan w miejscowości Arcen. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć jak 

przebiega proces produkcji piwa, a także była sposobność do degustacji trunków. 

 

Dzień siódmy to planowana wizyta w Urzędzie Celnym Royal Netherlands Marechausee 

podczas której funkcjonariusze mogli zapoznać się ze strukturą jednostki. W trakcie pobytu na 

terenie jednostki wylądował Policyjny helikopter, który wrócił z działań. Korzystając  

z chwili wolnego załoga helikoptera przybliżyła charakter pełnionej służby w tak 

wyspecjalizowanej jednostce oraz zaprezentowała wyposażenie śmigłowca. Na koniec 

uczestnicy mogli podziwiać sprawny start helikoptera. Ostatnim punktem wizyty  

w jednostce była możliwość uczestniczenia w kontrolach drogowych przeprowadzanych przez 

funkcjonariuszy Urzędu Celnego, którzy do tych celów wykorzystują również psy służbowe 

szkolone do wyszukiwania banknotów czy narkotyków. 

Wieczór upłynął na wymianie wrażeń oraz na pierwszych pożegnaniach, ponieważ dwie 

uczestniczki wyjeżdżały już do swoich krajów. Poranek następnego dnia był już czasem 

pożegnań wszystkich uczestników. 

Jak można zauważyć bogaty harmonogram wydarzenia, profesjonalizm w organizacji oraz 

mnóstwo atrakcji zapewnionych ze strony organizatorów zdecydowanie stawia 

Stowarzyszenie IPA Netherlands w jak najlepszym świetle. Z całą pewnością cele  

i założenia programu o takim charakterze zostały z całą pewnością spełnione. Pozyskane 

doświadczenia zdecydowanie przyczynią się do dalszego rozwoju służbowego, a nabyte nowe 

znajomości ugruntują to czym przyświeca idea Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA. 

Agnieszka Pulnowska, Region IPA Wrocław. 
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Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny IPA 2022 
 

 

 

Tegoroczny konkurs fotograficzny będzie opiewał dwie kategorie:   

 

Kategoria otwarta: dowolny temat lub temat fotograficzny 

Kategoria tematyczna: Policja w pracy 

 

Termin zgłaszania się do konkursu upływa 31 lipca 2022 r., a wyłonienie zwycięzców 
nastąpi 1 września 2022 r. 

Więcej informacji znajdziecie w załącznikach poniżej oraz na stronie:  

https://www.ipa-international.org/photo-competitions 

 

 

Zapraszamy do zgłoszeń! 
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Igrzyska IPA 2022 

 

Od 8 do 13 maja 2022 w miejscowości Bar w Czarnogórze 

rozgrywane są Igrzyska IPA 2022, na których, pośród 

drużyn z 26 krajów członkowskich Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Policji, udział bierze reprezentacja IPA 

Wrocław. 

Nasi reprezentanci będą mieli okazję sprawdzić się na polu 

takich dyscyplin sportowych jak: bieganie, futsal, 

koszykówka, siatkówka, strzelectwo oraz tenis stołowy.    

Gorąco trzymamy kciuki za występ naszych zawodników  
i życzymy sukcesów! 
 

 
Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław. 
 

 
Majówka Spotkań na Szczycie IPA 

 

Długi majowy weekend, który w tym roku wyjątkowo sprzyjał pogodą oraz ilością dni wolnych, 

był kolejną okazją dla grupy miłośników górskich wędrówek z Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Policji z Małopolski i Dolnego Śląska, aby wspólnie wyruszyć na górskie szlaki 

w ramach wydarzenia #SpotkanieNaSzczycie IPA. 

W sobotę 30 kwietnia grupa w składzie 

Danusia, Marian, Mateusz, Dorota, 

Piotr, Marcin, Natalia, Krzysztof, 

Sławek, Magdalena, Sebastian, Marta  

i Michał wyruszyła do województwa 

świętokrzyskiego, gdzie  

z miejscowości Święta Katarzyna 

podjęli atak na najwyższy szczyt Gór 

Świętokrzyskich – Łysicę (614 m 

n.p.m.) – należący do Korony Gór 

Polski. Góra, pomimo, ze jest 

najniższą spośród 28 najwyższych 

szczytów Polski, pozytywnie 

zaskoczyła nas ukształtowaniem 

terenu oraz krajobrazem. Całość drogi na szczyt wiodła zalesionym szlakiem 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego, który w miarę zbliżania się do wierzchołka góry 

ustępował gołoborzom otaczającym szczyt. Po dotarciu do szczytu z charakterystycznym 

krzyżem i udokumentowaniu tego faktu pamiątkowymi zdjęciami, ku zaskoczeniu uczestników 

wyprawy, doszło do Spotkania na Szczycie z funkcjonariuszami ze Staszowa. Następnie 

ruszyliśmy na wschodni, drugi wierzchołek Łysicy, nazywany Skałą Agaty, który według 

pomiarów z 2018 roku jest nieznacznie wyższy od wierzchołka wschodniego. Po zejściu ze  
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szlaku i sytym obiedzie, wspólnie z koleżanką Agatą z Regionu IPA 

Staszów i jej córką Julką, udaliśmy się na wycieczkę po ruinach 

Zamku Królewskiego w Chęcinach, wzniesionego na  przełomie 

XIII i XIV w. Pozostałości zamku zadziwiają nawet w obecnym 

stanie, co jedynie świadczy o kunszcie średniowiecznych 

budowniczych, którzy potrafili wznieść warownię, która przez 250 

lat pozostała niezdobyta. 

Niedziela 1-go maja zwiastowała wydarzenie, na które wielu z nas 

długo wyczekiwało – wejście na Babią Górę (Diablak) 1725 m 

n.p.m. w cyklu #SpotkańNaSzczycie IPA, organizowane w tym 

roku po raz dziewiąty. Grupa wyruszyła z parkingu na Polanie 

Stańcowej za Przywarówką łagodnie w górę zielonym szlakiem, tzw. Pańskim Chodnikiem.  

W miarę pokonywania kolejnych metrów, szlak wiódł w górę zwiększając nachylenie, co  

w połączeniu z leżącym jeszcze śniegiem uatrakcyjniło wyprawę. Po dotarciu do ruin 

schroniska Beskidenverein mogliśmy złapać oddech i zregenerować siły podziwiając 

przepiękną panoramę ośnieżonych Tatr. Z tego miejsca do szczytu dzieliło nas już tylko ok. 

100 m. w pionie. Świadomość bliskości celu naszej podróży dodała sił zmęczonym nogom  

i podpaliła zapał do pokonania pozostałych kilkuset metrów na szczyt. Wejście na wierzchołem 

Diablaka odbyło się w uroczystej oprawie, z fanfarami, ponieważ Babia Góra tego dnia była 

ostatnim do zdobycia szczytem dla Sekretarza i Sekretarzowej Regionu IPA Wrocław, którzy 

tym samym zakończyli zdobywanie szczytów Korony Gór Polski. Gratulacjom nie było końca, 

a euforia z dokonania zbliżona była radości po wejściu na Rysy. #SpotkanieNaSzczycie IPA 

na Babiej Górze 2022 zgromadziło członków IPA z regionów: nowotarskiego, wrocławskiego, 

oleskiego, jeleniogórskiego, staszowskiego, oraz, jak co roku członków Regionu IPA Czadca 

ze Słowacji. Każdy ze zdobywców szczytu otrzymał Certyfikat potwierdzający udział  

w wydarzeniu oraz pamiątkową odznakę #SpotkanieNaSzczycie IPA. Podczas zejścia ze 

szczytu, jak każdego roku, część wędrowców przebyła drogę w dół ślizgiem – zjeżdżając po 

ośnieżonym zboczu Babiej Góry. W tym roku #SpotkanieNaSzczycie IPA zgromadziło ok. 30 

członków i przyjaciół IPA z kraju i zagranicy. 1 maja 2023 roku odbędzie się 10, jubileuszowa, 

edycja #SpotkaniaNaSzczycie IPA na Babiej Górze. 
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W poniedziałek 2 maja, w Sanktuarium w Ludźmierzu miało miejsce uroczyste rozpoczęcie 

sezonu motocyklowego, co było okazją do spotkania z członkami Riders of IPA Law 

Enforcement Motorcycle Club Chapter Nowy Targ oraz urokliwej przejażdżki, podczas której 

mogliśmy podziwiać przepiękną panoramę Tatr. 

Wtorek, 3 maja, ostatni dzień pobytu na Podhalu, nie mógł obyć się bez wejścia na Turbacz 

(1310). Na szczycie, jak stanowi nieformalna tradycja, miał miejsce element artystyczny, 

natomiast w Schronisku PTTK na Turbaczu uczta dla podniebienia.   

Po raz kolejny, dzięki pasji i zaangażowaniu, ale przede wszystkim dzięki Przyjaźni  

i współpracy udało się zrealizować pomyślnie weekend #SpotkańNaSzczycie IPA.   

Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

BIULETYN IPA – MAJ 2022 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


